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atceļ un aizstāj iepriekšējo izdevumu

MSP 112
IEKŠDARBIEM UN ĀRDARBIEM

Bostik MSP 112 ir augstas veiktspējas
profesionālās kvalitātes kokmateriālu
līme. Tās MS polimēru bāze nesatur
šķīdinātājus un ļauj salīmēt visa veida
galdniecības elementus telpās un ārpus
tām, un ir noturīga pret klimatiskajiem
apstākļiem.
PIELIETOJUMS
Galdniecības elementu savienošanai, koka, PVC un metāla elementu montāžai un remontam.
Saderīga ar visiem koksnes veidiem: saplāksnis, cietās un eksotiskās koksnes sugas, kā arī ar PVC un metālu.
Var izmantot uz visām pamatnēm, pat mitrām, bet ne slapjām, izņemot polietilēnu un polipropilēnu.

PRIEKŠROCĪBAS
•

Viegla pielietošana.

•
•

Augsta pretestība pret pārraušanu.
Ļoti laba noturība pret lietu, salu un UV starojumu.

RAKSTURĪGĀKĀS FIZIKĀLĀS ĪPAŠĪBAS
Hibrīda polimēru bāze
Krāsa: balts. Pēc nožūšanas var krāsot
Maksimālo stiprību sasniedz: no 24 līdz 48
stundās pēc savienošanas
Darba temperatūra: no + 5°C līdz + 35°C

LIETOŠANA
Sagatavošana
Pamatnei jābūt veselai, tīrai, bez putekļiem. Ja uz virsmas ir laka - noslīpējiet ar
smilšpapīru.
Lietošana
Uzklājiet līmi joslās vai punktos uz vienas no salīmējamām virsmām. Savienojiet abus
elementus noslogojot vai saspiežot dažas sekundes, vajadzības gadījumā koriģējot.

GLABĀŠANAS LAIKS
Līdz 12 mēnešiem oriģinālā, neatvērtā iepakojumā, sausā telpā pie temperatūras no + 5°C līdz + 30°C
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IEPAKOJUMS
Kods
30606876

Iepakojums
Balts - Kārtridžs 290ml

Daudzums
12

Svītrkods
3549212474287

Lietošanas Ieteikumi ir izstrādāti balstoties uz standartiem, kas būtu obligāti

DROŠĪBA
bērniem

jāievēro (vai pēc kuriem jāvadās). Tomēr, ja tā ir pirmā lietošanas reize vai

nepieejamā vietā. Ja nepieciešama ārsta konsultācija, ņemiet līdzi

materiāls tiek izmantots īpašā vidē un vietā, ieteicams veikt iepriekšējus testus

tūbu vai etiķeti. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

(vai arī tie noteikti jāveic).

Lai iegūtu sīkāku informāciju, iepazīstieties ar drošības datu lapu

Ieteicams ievērot piesardzības pasākumus, kas uzskaitīti mūsu specifikācijas

www.quick-fds.com.

lapās.

Pirms

lietošanas

izlasiet

marķējumu.

Uzglabāt
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